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A – ATRIBUTOS DE CONFIGURAÇÃO URBANA: 

TECIDO 
(MALHA / PARCELAMENTO DO SOLO / CHEIOS E VAZIOS) 

ESPAÇOS ABERTOS 
(DESENHO URBANO / VEGETAÇÃO / PAVIMENTAÇÃO / CAMINHOS DE PEDESTRES / 

MOBILIÁRIO / ESCULTURA / ADORNO / USOS) 

EDIFICAÇÕES 
(VOLUMETRIA / LINGUAGEM / COMPOSIÇÃO / VALOR HISTÓRICO / USOS) 

O Setor Sudoeste é um segmento urbano previsto 
por Lucio Costa em Brasília Revisitada 
(1985/1987), como parte das expansões 
residenciais de Brasília ali propostas. Ocupa o 
amplo espaço livre imediatamente posterior e 
lindeiro ao Parque Sara Kubitschek. 
 
 
 
 
 

No Setor Sudoeste ocorre o conceito de superquadras, 
com a lógica dos blocos isolados, com altura constante, 
a livre circulação de pedestres no térreo e o caráter 
aberto do pilotis, sem gradis. Entretanto, ao contrário 
do que ocorre de modo claro na Asa Sul, a vegetação 
tanto interna e externa às quadras quanto nas vias é 
pouco significativa. No comércio local a acessibilidade 
encontra-se comprometida pela redução da largura das  
calçadas para ampliação dos bolsões de 
estacionamento, e pela instalação inadequada de 
meios de propaganda, lixeiras , containeres, entre 
outros. 

Sistema baseado em princípios semelhantes aos 
utilizados nas superquadras do plano piloto, com 
edificações de seis pavimentos sobre pilotis, porém 
com proporção volumétrica dos edifícios diferente do 
padrão original devido aos avanços em espaço aéreo. 
Em muitos casos as coberturas não respeitam os 
recuos obrigatórios  e caracterizam um sétimo 
pavimento. Não foram identificados prédios a serem 
preservados na UP. 
 

B – PATRIMÔNIO CULTURAL: 

Nome/Objeto Endereço 
Tipo 

(Material / Imaterial) 
Situação 

Esfera 
(Distrital e/ou Federal) 

- - - - - 

- - - - - 
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C – QUESTÕES PARA MONITORAMENTO: 

Trata-se de um setor residencial com bom estado de conservação que, embora baseado em princípios semelhantes aos utilizados nas superquadras, com a proposição 
de edificações de seis pavimentos sobre pilotis, não possui a mesma estrutura de superquadra e unidade de vizinhança, como nas Asas Residenciais do Plano Piloto. O 
aumento da volumetria das edificações em virtude da lei 388/01 (atual 755/07) criou uma aproximação maior entre as edificações, aumentando a densidade edificada 
e reduzindo a participação das áreas livres. As projeções-tipo, de elegantes retângulos alongados existentes nas Superquadras originais da área do Plano Piloto, foram 
alteradas, tornando-se mais largas, distanciando-se da relação proporcional dos volumes que compõe a tipologia originalmente pensada para as Superquadras.  
Devem ser tratados temas como: a ausência de equipamentos públicos de educação e saúde, necessidade de implantar equipamentos de esporte e lazer no Bosque, 
etc 

D – CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DA ÁREA: 

Área já consolidada, prevista como uma das novas zonas de adensamento do Plano Piloto em Brasília Revisitada. Tipologicamente se assemelha à Superquadra, mas 
não é fiel ao conceito, pois, ao contrário do que ocorre de modo claro nas superquadras sul, a vegetação tanto interna e externa às quadras quanto nas vias é pouco 
significativa. É possível encontrar edificações com a presença do sétimo pavimento, o que passa a alterar a altura padrão e a modificar a paisagem. 

E – REGIME DE USOS E ATIVIDADES: 

Manutenção dos usos atuais, predominantemente habitacional, com comércio e serviços, equipamentos urbanos (escola, igreja, equipamentos pequenos de saúde, 
clínica, consultórios unidade sanitária e etc..) de suporte à atividade principal. 

 ATIVIDADES PERMITIDAS 

SQSW  
Blocos 
Residenciais 
 

RESIDENCIAL  
Residencial Multifamiliar 
O pilotis destina-se ao trânsito de pessoas e a áreas de uso comum; Os subsolos destinam-se a garagens. As coberturas destinam-se às 
atividades de recreação e lazer e instalações técnicas, podendo ser aproveitadas para o uso coletivo, individual ou misto, sendo vedada a 
utilização como unidade autônoma. 

EPC 
Escola-classe 

INSTITUCIONAL 
85.1 Educação infantil e ensino fundamental, apenas Ensino fundamental 

EPC 
Jardim de Infância  

INSTITUCIONAL 
85.1 Educação infantil e ensino fundamental, apenas Educação infantil 

ADQ  
Administração de 
Quadra 

INSTITUCIONAL 
84.11-6 Administração pública em geral 

LRS  
Livros, Revistas e 
souvenirs   

COMERCIAL 
47.6 Comércio varejista de artigos culturais, recreativos e esportivos, apenas: 
47.61-0 Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelaria 
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CLSW  
Comércio Local 
Sudoeste 
 

COMERCIAL  
47-G  Comércio varejista, exceto:   

47.11.3 Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados  
(Obs. 26),   
47.3 Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores,  
47.84.9 Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP). 
 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
33-C Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos;   
41-F Construção de edifícios; 
49-H Transporte terrestre, apenas: 49.23-0- transporte rodoviário de táxi;  
53-H Correio e outras atividades de entrega;  
56-I Alimentação;  
58-J Edição e edição integrada à impressão;  
59-J Atividades cinematográficas, produção de vídeos e de programas de televisão; gravação de som e edição de música;  
62-J Atividades dos serviços de tecnologia da informação;  
63-J Atividades de prestação de serviços de informação;  
64-K Atividades de serviços financeiros;  
65-K Seguros, resseguros, previdência complementar e planos de saúde;  
66-K Atividades auxiliares dos serviços financeiros, seguros, previdência complementar e planos de saúde;  
68-L Atividades imobiliárias;  
69-M Atividades jurídicas, de contabilidade e de auditoria;  
70-M Atividades de sedes de empresas e de consultoria em gestão empresarial;  
71-M Serviços de arquitetura e engenharia; testes e análises técnicas;  
72-M Pesquisa e desenvolvimento científico;  
73-M Publicidade e pesquisa de mercado;  
74-M Outras atividades profissionais, científicas e técnicas;  
75-M Atividades veterinárias;  
77-N Aluguéis não-imobiliários e gestão de ativos intangíveis não-financeiros, apenas: 77.2 Aluguel de objetos pessoais e domésticos;  
78-N Seleção, agenciamento e locação de mão-de-obra;  
79-N Agências de viagens, operadores turísticos e serviços de reservas;  
80-N Atividades de vigilância, segurança e investigação;  
81-N Serviços para edifícios e atividades paisagísticas;  
82-N Serviços de escritório, de apoio administrativo e outros serviços prestados principalmente às empresas;  
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86-Q Atividades de atenção à saúde humana, apenas: 
86.3 Atividades de atenção ambulatorial executadas por médicos e odontólogos; 
86.4 Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica; 
86.5 Atividades de profissionais da área de saúde, exceto médicos e odontólogos; 
86.9 Atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente, apenas: atividades relacionadas a terapias alternativas e 
atividades de podologia e similares. 

92-R Atividades de exploração de jogos de azar e apostas;   
95-S Reparação e manutenção de equipamentos de informática e comunicação e de objetos pessoais e domésticos;  
96-S Outras atividades de serviços pessoais, exceto: 

96-S Outras atividades de serviços pessoais – 96.03-3- atividades funerárias e serviços relacionados – manipulação de cadáver;  
97-T Serviços domésticos. 
 
INSTITUCIONAL  
85-P Educação, apenas: 85.5 Atividades de apoio à educação e 85.9 Outras atividades de ensino;  
90-R Atividades artísticas, criativas e de espetáculos;  
91-R Atividades ligadas ao patrimônio cultural e ambiental;  
93-R Atividades esportivas e de recreação e lazer, apenas: 93.13-1 Atividades de condicionamento físico. 
94-S Atividades de Organizações Associativas, exceto: 94.91-0 Atividades de organizações religiosas.  
 
RESIDENCIAL  
Residencial Multifamiliar (exclusivamente no pavimento em edificações de uso misto). 

CLSW 300A  
Bloco 1 PLL  
Posto de Lavagem 
e Lubrificação  

Os parâmetros de uso e ocupação estão definidos no corpo desta Lei – Título III, Capítulo I, Seção II, Subseção III. 

EQSW 101/102 
lote1  
 
EQSW 103/104 
lote1  

INSTITUCIONAL  
85-P Educação, apenas: 

85.1 Educação infantil e ensino fundamental;  
85.2 Ensino médio;  
85.5 Atividades de apoio à educação. 

EQSW 301/302 
lotes 1, 2 e 3 
 
EQSW 303/304 

INSTITUCIONAL  
85-P Educação, apenas: 

85.1 Educação infantil e ensino fundamental,  
85.4 Educação profissional de nível técnico e tecnológico;  
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lotes 1, 2 e 3 
 
EQSW 304/504 
lotes 1 e 2 

85.5 Atividades de apoio à educação,  
85.9 Outras atividades de ensino;  

88-Q Serviços de assistência social sem alojamento;  
90-R Atividades artísticas, criativas e de espetáculos;  
91-R Atividades ligadas ao patrimônio cultural e ambiental;  
93-R Atividades Esportivas e de Recreação e Lazer;  
94-S Atividades de Organizações Associativas. 

F – DISPOSITIVOS DE CONTROLE MORFOLÓGICO: 

Área já consolidada com morfologia definida. Manter os padrões existentes. 

Setor/Lote Taxa de Ocupação - TO 
Afastamentos e  

Recuos – AF 

Coeficiente de 
Aproveitamento – 

CA 

Altura Máxima da 
Edificação - H 

Taxa de  
Permeabilidade - TP 

Superquadras Superquadra: 
ocupação máxima com 
construções 15% (Obs. 1) 

20,00m 
(faixa verde non 

aedificandi) 
- - 

65% 
(Obs. 12)  

SQSW  
Blocos 
Residenciais  
(Obs. 30 e 31) 

TO = 100% 
Pilotis: 30% (Obs. 3 e 6) 
Corpo: 100% (Obs. 8 e 9) 
Cobertura: decorrente 
dos afastamentos  
(Obs. 4 - A) 
Subsolo: 100% (Obs. 2 e 5) 
 
 

a) Pilotis : 
Fachadas 
laterais/empenas: 
5% da largura da projeção 
ou, no mínimo 3,00m 
medidos a partir do limite 
externo da projeção, 
excetuando-se os pilares e 
a guarita. 
Fachadas frente/fundos: 
20% da largura da 
projeção ou, no mínimo, 
2,00m medidos a partir do 
limite externo da projeção, 
excetuando-se os pilares. 
 
Extensão máxima contínua 
das áreas fechadas: 25% 

Decorrente dos 
demais parâmetros. 
 

27,00m 
(subsolo + pilotis + 6 

pavimentos + 
cobertura, caixa 
d’água e casa de 

máquinas) 
(Obs. 7) 

 

- 
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do comprimento da 
projeção. 
Espaçamento mínimo 
entre as áreas fechadas: 
3,00m. 
 
b) Cobertura: 
Laterais/empenas: 3,00m 
do limite da projeção 
Frente/fundos: 2,50m do 
limite da projeção (Obs. 4 - B) 

EPC 
Escola-classe 
(Obs. 10 e 29) 

TO = 100% 
Corpo: 100% 
Subsolo: 100% 

- - 
6,00m 

(1 pavimento + caixa 
d´água) (Obs. 11) 

- 

EPC  
Jardim de Infância 
(Obs. 10 e 29) 

TO = 100% 
Corpo: 100% 
Subsolo: 100% 

- - 
6,00m 

(1 pavimento + caixa 
d´água) (Obs. 11) 

- 

ADQ  
Administração da 
Quadra 

Referente à projeção. 
Corpo: 100% 
Subsolo: 100% 

- - 
4,00m 

(1 pavimento + 
Subsolo) 

- 

LRS  
Livros, Revistas e 
souvenirs  

TO = 100% 
 - 

1,00 3,50m 
- 

CLSW 100 
Bloco A  
 
CLSW 101 a 104, 
301 a 304 Blocos 1 
a 24 
 
CLSW 105  
Blocos A, B e C 
 
 

TO = 100% 
Embasamento 
(Térreo): decorrente 
dos afastamentos (Obs. 

17 e 18) 
Corpo (1° Pavimento): 
100% (Obs. 19) 
Subsolo: 100% (Obs. 14, 15 

e 16) 

Galeria obrigatória: 3,00m 
em todas as divisas (Obs. 13) 

 

- 

7,00m 
(não computados 
caixa d´água e casa 
de máquinas)  
 

(subsolo + térreo + 
1 pavimento) 

- 
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CLSW 300A  
Bloco 1 PLL  
Posto de Lavagem 
e Lubrificação  

Os parâmetros de uso e ocupação estão definidos no corpo desta Lei – Título III, Capítulo I, Seção II, Subseção III. 

CLSW 300A  
Blocos 2 e 3  
 
CLSW 300B  
Blocos 1, 2, 3 e 4 
 
CLSW 500 
Blocos A e B 

TO = 100% 
Embasamento 
(Térreo): decorrente 
dos afastamentos (Obs. 

17, 18 e 22) 
Corpo (1° e 2° Pav): 
100% (Obs. 19) 
Subsolos: 100% (Obs. 14, 

16, 23 e 24) 

Galeria obrigatória: 3,00m 
em todas as divisas (Obs. 13) 

 

- 

9,00m 
(não computados 
caixa d´água e casa 
de máquinas)  
 

(subsolo + térreo + 
2 pavimentos) 

- 

EQSW 
Entrequadra 
Sudoeste (Obs. 29) 

Corpo: 50% (Obs. 20 e 28) 

Subsolo: 50% (Obs. 25) 
Se houver cercamento das 
divisas este deverá ter 
altura máxima de 2,20m e 
ter 60% de transparência 
visual. 

1,00 
(Obs. 28) 

12,00m 
 

30% 

Subestação CEB Referente à projeção. 
Corpo: 100% 
Subsolo: 100% 

- 
Decorrente dos 
demais parâmetros. 

4,00m 
(1 pavimento + 

Subsolo) 
- 

OBSERVAÇÕES: 
1) Em todas as superquadras, a taxa máxima de ocupação para a totalidade das unidades de habitações conjuntas é de 15% (quinze por cento) da área do 

terreno compreendido pelo perímetro externo da faixa verde “non aedificandi”.  
2) No subsolo são permitidos: 

Garagem (obrigatória); lavanderia; compartimento para guarda de bicicletas; depósito de materiais de limpeza, conservação e manutenção; torres de 
circulação vertical - constituídas, no máximo, pela caixa de escada e seus patamares, rampas e seus patamares, poços de elevadores e seus vestíbulos, 
vestiários para funcionários, compartimentos para lixo e compartimentos técnicos; reservatório de água. 

3) No pilotis são permitidos: 

Portarias de acesso aos pavimentos; compartimento com quadro de medidores; unidade domiciliar para zelador - apartamento econômico ou conjugado; 
compartimento para guarda de bicicletas – permitido prioritariamente no subsolo; salão de múltiplas atividades - festas, estar, reuniões, jogos, incluído 
serviço de apoio composto de copa e sanitário para pessoas com dificuldade de locomoção – permitido no pilotis quando não existir na cobertura; sala de 
administração do condomínio; depósito de materiais de limpeza, conservação e manutenção; guarita; torres de circulação vertical - constituídas, no 
máximo, pela caixa de escada e seus patamares, rampas e seus patamares, poços de elevadores e seus vestíbulos, dependências para funcionários, 
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compartimentos para lixo e compartimentos técnicos.  
Obs. A: As caixas individuais receptoras de correspondência devem ser previstas no vestíbulo social ou no de serviço. 
Obs. B: As torres de circulação vertical poderão avançar até 5,00m em área pública e deverão dar acesso a todos os pavimentos, incluindo o subsolo e 
cobertura, quando existir. 

4) Na cobertura são permitidos: 

Instalação de caixa d’água; casa de máquinas; ar condicionado; insuflação e exaustão de ar; aproveitamento de energia solar; sistema de proteção contra 
descargas atmosféricas; uso coletivo, em caráter exclusivo do condomínio, para fins de lazer e recreação; salão de múltiplas atividades - festas, estar, 
reuniões, jogos, incluído serviço de apoio, composto de copa e sanitário para atender, inclusive, as pessoas com dificuldade de locomoção; torres de 
circulação vertical - constituídas, no máximo, pela caixa de escada e seus patamares, rampas e seus patamares, poços de elevadores e seus vestíbulos, 
compartimentos para lixo e compartimentos técnicos; sauna, incluindo ducha; churrasqueira, inclusive fornalhas e pias; piscina; lavanderia; terraço. 

Obs. A: A ocupação da cobertura obedecerá o afastamento de 2,50m dos limites da projeção ou, quando houver avanço em espaço aéreo, de 4,00m do 
perímetro da construção. A utilização da área por coberturas individuais é limitada em 30% do total da projeção.   
Obs. B: Nos afastamentos é vedado qualquer tipo de construção ou elemento decorativo, inclusive toldos e pérgulas. Somente as caixas d´água, casas de 
máquinas e torres de circulação vertical poderão atingir o perímetro da cobertura.   

5) É permitida a ocupação em subsolo de 100% da área da projeção, com a possibilidade de expansão em área pública, nos termos da legislação específica 
vigente. A expansão em área pública só poderá ser utilizada para garagem e não poderá ocorrer sob as vias de circulação e nem sob as faixas verdes “non 

aedificandi”. A expansão poderá ocorrer prioritariamente sob estacionamentos e sob as vias internas a estes. A expansão sob as áreas verdes internas às 
superquadras deverá ser apreciada pelos órgãos gestores locais de planejamento e preservação. Os acessos das garagens devem necessariamente estar 
adjacentes aos limites da projeção.  

6) É permitida a ocupação máxima de até 30% da área da projeção registrada no Cartório de Registro de Imóveis competente com a construção de pilares, 
compartimentos obrigatórios e opcionais.  É permitida a ocupação máxima de até 5% da área da projeção com jardins e jardineiras, sem nenhuma 
configuração de cercamento ou barreira. É vedado o cercamento do pilotis. O perímetro das rampas de garagem (exceto a entrada/saída) deverá possuir 
guarda-corpo com 110cm de altura. 

7) A altura máxima da edificação será contada a partir da cota de soleira. A definição da cota de soleira deverá se dar no ponto médio de cada projeção, no seu 
sentido longitudinal, tendo como referência o greide da rua de acesso e a mesma altura de sua calçada. 

8) Serão permitidas varandas em espaço aéreo com ocupação linear de até 60% da fachada e avanço máximo de 1,30m, porém estas não poderão ser fechadas 
para o fim de caracterização de expansão de compartimentos. 

9) Número máximo de unidades domiciliares – Área da projeção dividida por 14m2 (quatorze metros quadrados). Para o cálculo apenas será considerado o 
número inteiro, sendo desprezados os valores decimais.  

10) Para os lotes de escolas-classe e jardins de infância admite-se que a cerca de fechamento se afaste até 3m dos limites do lote. 
11) Torre ou castelo d´água nos lotes de escolas-classe e jardins de infância poderão ultrapassar a altura máxima caso haja justificativa técnica. 
12) 20% das áreas das superquadras poderão ser impermeabilizadas de forma a viabilizar a implantação de garagens subterrâneas, acessos veiculares, quadras 

esportivas e outras áreas com pisos não permeáveis. 
13) Deverá ser garantido pé-direito mínimo de 3,00m em todo o térreo, incluindo a galeria. 
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14) Quando o subsolo for utilizado com lojas, será obrigatório o acesso comum, a partir do térreo, no interior do edifício. Será permitido o acesso (rampa e/ou 
escada) do exterior ao subsolo através da utilização de uma faixa com, no máximo, 5,00m de avanço além dos limites laterais da projeção, sem obstruir a 
circulação longitudinal entre as galerias dos blocos.  

15) Será permitido poço inglês avançando além dos limites da projeção apenas nas fachadas laterais e na posterior. Não será permitido esse avanço na fachada 
principal, devendo o poço, neste caso, estar dentro dos limites da projeção. Dimensões do poço: largura mínima – 60cm, máxima – 100cm; comprimento – 
igual à dimensão do lote; profundidade mínima – 150cm. 

16) Esses lotes ficam dispensados de cumprir com a quantidade mínima de vagas de garagem exigidas pela lei vigente.  
17) Será permitido que os pilares que apoiam o 1° pavimento interfiram na galeria (e até excedam os limites do lote em 0,50m), desde que distem no mínimo 

2,50m da fachada das lojas. 
18) Será permitido que elementos tipo guarda-corpo, jardineiras ou bancos no perímetro da galeria, ultrapassem os limites da projeção desde que estejam 

inclusos na faixa de permissão dos pilares (0,50m em área pública), até 1,10m de altura, não incidindo sobre locais destinados rampas ou escadas. 
19) Serão permitidos elementos de proteção solar, sacadas e jardineiras até o limite máximo de 1,00m, somente no 1° pavimento. Só será permitida a ocupação 

de 50% do comprimento linear de cada fachada com varandas, não sendo permitida compensação de área ou expansão de compartimento. 
20) O piso do pavimento térreo poderá estar situado 1,30m acima ou abaixo da cota de soleira. A cota de soleira será aferida considerando-se a cota altimétrica 

média do terreno. O projeto de arquitetura poderá tirar partido do desnível do terreno e da disposição acima, constituindo o pavimento térreo em dois níveis. 
Caso seja utilizada esta possibilidade deverá ser garantida a acessibilidade para pedestres. 

21) Nos casos em que ocorra o afloramento do subsolo, este poderá ser parcialmente utilizado com todos os usos permitidos para EQSW, desde que garantidas as 
corretas condições de iluminação/ventilação, porém tais áreas serão computadas no cálculo do coeficiente de aproveitamento.    

22) Os acessos aos pavimentos superiores deverá ser feitos exclusivamente pelas divisas laterais. 
23) O 2° subsolo será destinado exclusivamente a garagem, desde que asseguradas a correta iluminação e ventilação. 
24) Será permitido poço inglês avançando além dos limites da projeção apenas nas fachadas laterais. Não será permitido esse avanço na fachada principal e na 

posterior, devendo o poço, neste caso, estar dentro dos limites da projeção. Dimensões do poço: largura mínima – 60cm, máxima – 100cm; comprimento – 
igual à dimensão do lote; profundidade mínima – 150cm. 

25) Nos casos em que a declividade do terreno permita o afloramento, o 1° subsolo pode ser parcialmente utilizado com todos os usos previstos para os 
pavimentos superiores, desde que garantidas as corretas condições de iluminação e ventilação. Quando não aflorados, os subsolos só podem ser utilizados 
como garagem, depósito ou casa de máquinas. As áreas de subsolo utilizadas como garagem não são computadas no cálculo da taxa máxima de construção. 

26) Na CLSW 105 será permitido o uso de supermercado. 
27) São considerados elementos verticais: bombas, pilares isolados e quaisquer outros elementos que possam constituir obstáculos à visibilidade, circulação e 

segurança do posto. 
28) No caso de haver coberturas nas quadras esportivas e piscinas das escolas, a área coberta não será computada na taxa de ocupação e no coeficiente de 

aproveitamento desde que sejam atendidas as seguintes condições: 
A – a área coberta não ultrapasse vinte e cinco por cento da área do lote, limitada a três mil e quinhentos metros quadrados; 
B – a altura da cobertura de áreas esportivas e recreativas não ultrapasse treze metros, respeitada a altura máxima prevista nas normas de edificação, 
uso e gabarito em vigor para a edificação; 
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C – a implantação das coberturas das áreas esportivas e recreativas respeite os afastamentos mínimos obrigatórios exigidos para o lote;  
D – seja respeitada a Taxa de Permeabilidade do lote exigida na legislação específica, garantido o percentual mínimo de dez por cento da área do lote 
onde esta taxa não for determinada na legislação específica;  
E – seja resguardada área mínima para pátio descoberto dentro do lote, obtida pela multiplicação do número de alunos do estabelecimento de ensino, 
considerada a capacidade do estabelecimento por turno, por um metro e meio quadrados, com dimensão mínima de seis metros, que não deve ser 
computada como área permeável; 
F – a área coberta não pode prejudicar a ventilação e iluminação de outras edificações e deve respeitar os parâmetros definidos no Código de Edificações 
do Distrito Federal.  

Devem ser excluídas do cálculo da Taxa de Permeabilidade as áreas cobertas revestidas com pisos permeáveis. 
São permitidas sob as coberturas apenas, arquibancadas, sanitário, vestiário e depósito de apoio às atividades esportivas. 

29) Deve ser garantido o uso comunitário dos lotes públicos (Equipamento Público Comunitário - EPC) e mantida a propriedade pública, sendo possível a 
utilização por particulares mediante contrato de concessão. Garantir que os lotes públicos reservados a escolas, jardim de infância, creches e biblioteca 
tenham prioritariamente o uso educacional e cultural.  

30) Na Superquadra 500 e obrigatória a instalação de reservatórios enterrados de drenagem para as águas pluviais coletadas nas coberturas dos edifícios. Os 
reservatórios deverão estar afastados no mínimo 3,00m (três metros) das fundações da edificação. Esses reservatórios de drenagem serão instalados na 
proporção de um conjunto de drenagem para cada projeção construída, devendo ter o volume de armazenamento útil de 233,00m³, para as projeç~eos B e 
E e de 160,00m³ para as demais projeções. As canaletas de captação deverão ser providas de filtros e telas que detenham folhas e outros detritos. 

31) Na Superquadra 500 serão permitidas no máximo 1200 Unidades Habitacionais, conforme o seguinte: 
Blocos A, C, D, F, G, H, I, L, N, P, Q e V: 48UH 
Blocos J, K, M, O, R, S, T e U: 60UH 
Blocos B e E: 72UH 
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G – PARÂMETROS DE PARCELAMENTO DO SOLO: 

 

Padrões previstos de parcelamento urbano Permitido (S/N) Lote mínimo (m²) Lote máximo (m²) Observações 

Novos parcelamentos     

Desmembramentos     

Remembramentos     

H – ESPAÇO PÚBLICO: 

 

I – ESTACIONAMENTOS: 

 

J – PLANOS E PROJETOS / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES: 

 

 


